
Revisió 25 de juny de 2020 

  GUIA D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CASAL D’ESTIU 2020 

• Hi haurà un "Responsable de Seguretat i Higiene" que vetlli pel compliment
de totes les mesures establertes.

• Se establiran grups com a màxim de 10 participants, anomenat "Grup de
convivència". Dintre d'aquest grup s'afavorirà el treball individual, amb
material propi i amb cura del distanciament de 1.5 m entre persones.

• Se li assignarà a cada participant un lloc on deixar les seves pertinences
quan arribi. Aquest lloc serà unipersonal, mantindrà la distància de
seguretat i no es podrà compartir amb ningú i serà el punt de referència del
nen durant tota la seva participació en el casal. En aquest lloc podrà deixar:
motxilla, esmorzar, mascareta si la porta del carrer, estoig... i el material que
se li prestarà des de Dynamind per realitzar les activitats de la setmana.

• Cada participant disposarà de material propi que serà sempre el mateix
durant el decurs del casal d’estiu. Aquest material quedarà emmagatzemat
a l’aula al final de la jornada en la seva àrea de treball. Els alumnes no
compartiran materials.

• En les activitats que requereixin retoladors, bolígrafs o material d’oficina, es
demanarà als alumnes amb antelació que el portin de casa per assegurar
que el material és propi i no es comparteix, i en cas de no disposar del
mateix se li entregarà l’equipament prestat que es desinfectarà al final de
la sessió. Els participants no podran compartir aquests estris en cap cas.

• En les activitats que requereixin un ordinador, els alumnes disposaran del
mateix de forma individual i mantindran aquest equip durant tot el temps
que estiguin al casal, llevat fallida tècnica del mateix.

• Tot l’equipament es desinfectarà amb solucions hidroalcohòliques o
desinfectant per equips electrònics al final de cada dia. En cas de que algun
material sigui utilitzat o tocat per algun altre alumne diferent a l’usuari, es
desinfectarà immediatament.

• Les famílies signaran la "Declaració responsable". Aquest document és
imprescindible per a la participació en les activitats (segons indicacions de
la Generalitat). En cas de que durant el decurs de l'activitat algun
participant presenti símptomes, se l'aïllarà, se li posarà una mascareta, se li



prendrà la temperatura i si aquesta és major de 37.3ºC es procedirà de la 
següent manera: 

· Si els símptomes són lleus: Es trucarà a la família per a qué el vingui
a recollir i se li aconsellarà que vagi al seu CAP de referència. 
· Si els símptomes són greus: es trucarà al 112 per a que actuï
ràpidament i s'avisarà a la família. Del hagi passat cal que s'informi a 
Dynamind per poder prendre les mesures oportunes per a la resta 
dels participants. 

• Durant el temps de casal es realitzaran rentats de mans en diferents
moments:

· A l'entrada al casal un cop s'hagin deixat les coses
· Abans de l'esmorzar
· Si hi ha un canvi d'activitat o espai
· Al tornar, si s'ha sortit a fora per fer alguna activitat.
. Després de recollir les coses i abans de preparar-se per sortir. 

• Les aules es desinfectaran i ventilaran diàriament.

• El professor/monitor utilitzarà mascareta per poder atendre als 
participants en tot moment, garantint així les condicions de seguretat sinó 
és possible mantenir la distància.

• La família té l'obligació d'informar si el seu fill/la seva filla presenta
possibles símptomes compatibles amb la COVID-19 durant els 14 dies
posteriors a la seva participació en el casal.

Entre tots i totes aconseguirem un espai d’aprenentatge segur i proper, 
garantint la màxima diversió dintre de les mesures de seguretat establertes. 


